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Žiaci prvého stupňa bánovských zá-
kladných škôl sa pravidelne zapájajú do 
celoslovenskej čitateľskej súťaže s ná-
zvom Čítame s Osmijankom, pridaj sa 
aj ty! Vyriešené úlohy posielajú do Bra-
tislavy, kde sa vždy 1. júna uskutočňuje 
slávnostné žrebovanie. V tomto roku sa 
však na nikoho z nášho mesta šťastie ne-
usmialo. 

Pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta 
Štúra však každoročne odmeňujú všet-
ky zúčastnené kolektívy z nášho okresu 
a tak v priestoroch MsKS usporadúvajú 
zábavno – súťažné stretnutie s Osmijan-
kom. Tento rok sa s ním stretli v utorok 
19. júna. Pre všetkých súťažiacich bol pri-
pravený pestrý program a veľa zaujíma-
vých a hodnotných cien. Celkovo súťažilo 
šesť trojčlenných tímov. Súťažiaci si svoje 
sily zmerali v štyroch disciplínach. Vo ve-
domostnom kvíze si preverili svoje zna-
losti z oblasti literatúry, ako aj poznatky 
o živote v našom meste. Za mohutného 
povzbudzovania spolužiakov súťažiaci 

úspešne zvládli aj riešenie rébusu či li-
terárnu spájačku dielo+autor. Skladanie 
obrázku Osmijanka im tiež nerobilo žiad-
ny problém. Na prvom mieste sa umiest-
nil tím Odvážni bojkovia zo ZŠ Školská., 
druhí skončili Exoti zo ZŠ Duklianska,, 
tretí Grázlikovia zo ZŠ Gorazdova. Na 
štvrtom mieste boli Hľadači pokladov zo 
ZŠ Komenského a piate miesto obsadili 
dva tímy – Myší špióni zo ZŠ Partizánska 
a Tigrí tím zo ZŠ Zlatníky. Nasledovalo 
žrebovanie tomboly, v ktorej boli ceny 
ako pastelky, písacie potreby, knižky 
a pod. Najlákavejších však bolo dvaná-
sť väčších cien, ktoré boli žrebované 
osobitným spôsobom. Vybraný zástup-
ca z každej triedy si vylosoval  lístoček, 
na ktorom bola napísaná cena, ktorú tá 
konkrétna trieda získava. Išlo napríklad 
o spoločenské hry, lopty, terče s loptič-
kami, bedminton a nechýbala ani hlavná 
cena. Tortu v podobe osmičky tentokrát 
získali žiaci 3.A zo ZŠ Partizánska s tried-
nou učiteľkou Mgr. Vierou Blahovou.             
                                               Marek Kasala                         

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej 
technológií sa čoraz viac stávajú 
človeku vzácne osobné stretnutia, 
ktoré vnášajú neopísateľné čaro 
a radosť do ľudských sŕdc. Každá 
zdravá bunka spoločnosti – rodi-
na prirodzene takú potrebu má. Aj 
na pracovnom poli jedného z bá-
novských zamestnávateľov firmy 
FMB s.r.o. Fritzmeier Bánovce si 
to veľmi vrelo uvedomujú, a už po 
štvrtýkrát zorganizovali, v spolu-
práci s agentúrou ALEKA, pre svo-
ju „Fritzmeier rodinu“ podujatie 
pod názvom „Family Day 2018“. 
Pozvanie na tieto podujatie prija-
lo tohto roku rekordné množstvo 
zamestnancov so svojimi najbliž-
šími, a tak spolu 186 účastníkov, 
z toho 52 detí sa stretlo ako jedna 
veľká rodina v piatok 8. júna 2018 
popoludní na futbalovom ihrisku 
v Prusoch.

Počasie prialo a tak nič nebránilo 
zástupcom spoločnosti toto milé 
podujatie otvoriť. Úvodného slova 
sa chytil a všetkých pozdravil kona-
teľ spoločnosti Fritzmeier Bánovce 
pán Ing. Karel Gerolt, prihovorili 
sa aj hostia z nemeckého závodu 
Fritzmeier Systems GmbH, konateľ 
pán Elmar Römer a konateľ závo-
du Fritzmeier Vyškov s.r.o. pán 
Ing. Miloslav Hajduch. Po milých 
úvodných slovách sa sprievodné-
ho slova ujala, pre deti veľmi zná-
ma, rozprávková víla Rozprávanka, 
ktorej CD si ako darček a pamiatku 
na toto stretnutie odnieslo každé 

dieťa. A kto ju pozná, vie, že 
do pripraveného programu 
zapojila spolu s deťmi aj dos- 
pelých. A tak nebola núdza 
o smiech a spoločné súťaženie. 
Tí, ktorí nenašli v sebe súťažné-
ho ducha, mohli svoj čas tráviť 
s deťmi i vnúčatami na skáka-
com hrade, pri ukážkach prvej 
pomoci dobrovoľníkmi z Čer-
veného kríža, mohli si vyskúšať 
i pozrieť krásu kožiarskeho 
remesla, alebo dopriať deťom 

mienok posilniť tímového du-
cha celej spoločnosti. Veď nie 
jedna ruka Bánovčanov i ľudí 
z okolia sa podieľa na produkcií 
komponentov pre poľnohospo-
dárske, stavebné a manipulač-
né stroje - kabíny, karosérie, 
bezpečnostné rámy a diely pre 
osobné aj nákladné autá, ako 
aj kompletné konštrukcie ka-
bín pre svetové firmy Mecalac, 
Hitachi, Konecranes, Kubota, 
Sennebogen, Tadano Faun 

radosť z maľovania na tvár. 
No a ako to pri takýchto stret-
nutiach býva, nechýbalo ani 
chutné a výdatné pohostenie 
spríjemňované živou hudbou 
o ktorú sa postarali manželia 
Beňačkoví.
Firma FMB s.r.o. Fritzmeier 
Bánovce potvrdila, že sa ube-
rá cestou, na ktorej si váži 
náročnú prácu svojich zamest-
nancov, a chce aj postupným 
vylepšovaním pracovných pod-

Liebherr, a iné.
Aj preto vari ani nebolo člo-
veka, ktorý by neprejavil spo-
kojnosť s týmto vydareným 
podujatím a stretnutím. Preto 
spoločnosť FMB s.r.o. Fritzmei-
er Bánovce ďakuje svojim 
zamestnancom, rodinným prí-
slušníkom a návštevníkom za 
prijatie pozvania a účasť na po-
dujatí a  všetci sa už teraz te-
šíme na budúci ročník „Family 
Day 2019“.

SPOLOČNOSTI FMB S.R.O. FRITZMEIER BÁNOVCE

REKORDNÁ ÚČASŤ
NA „FAMILY DAY 2018“

Zľava: Elmar Römer – konateľ spoločnosti Fritzmeier 
Systems GmbH ciest, druhý zľava: Ing. Karel Gerolt – 
konateľ spoločnosti FMB s.r.o. Spokojní zamestnanci FMB s.r.o. s vílou Rozprávankou a deťmi

V Dome kultúry na Farskej ulici sa 28. júna 
2018 uskutočnil už po 6-krát v tomto roku  
ďalší spoločenský a filmový večer 
Dámskej jazdy s výbornou at-
mosférou spojený ochutnáv-
kou mäsových výrobkov a 
losovaním tradičnej tom-
boly od tradičných partne-
rov podujatia. Vo foajé ki-
nosály TAJMSCINEMA  sa 
v prezentačnom stánku PD 
„BREZINAˮ  PRAVOTICE, 
družstvo uskutočnila ochut-
návka mäsových výrobkov a 
viacerých druhov paštét. 

„Návštevníčky Dámskej jazdy si dnes po-
chutnávali v našom prezentačnom stánku 
na mäsových výrobkoch - paprikový bok, 
slaninka, údená podbrušinka, inovecká sa-

láma, dusená šunka, lanchmeat, tlačenka. 
Naše mäsové výrobky sú vyrábané predo- 

všetkým z mäsa z vlastného chovu, na zá-
klade originálnych receptúr a pri vy-

užití tradičného spôsobu údenia 
na bukovom dreve“ vysvetľoval 

počas dámskej jazdy zoo-
technik PD „BREZINAˮ  
PRAVOTICE Ľubomír Krč-

márik. „Po ochutnávke špe- 
cialít si návštevníčky akcie uží-

vali atmosféru filmového večera 
s filmovým titulom SOM SEXI a 

losovaním tradičnej tomboly. Do-
voľujem si pozvať milovníčky babinca  na 

ďalší dámsky príbeh už 5. júla 2018 na ro-
mantickú komédiu  - Manžel na skúšku,“ po-
vedala po skončení Dámskej jazdy riaditeľka 
Domu kultúry Nadežda Zaťková.

Stanislav Vavro

DÁMY SI POCHUTNÁVALI
NA MÄSOVÝCH VÝROBKOCH


